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Oto herstorie kobiet związanych z Warszawą. Wyobraziłyśmy i wyobraziliśmy 
je sobie jako rozgwieżdżone niebo, którego tylko niewielki fragment mapuje-
my, używając słów i rzeczy, obrazów i przestrzeni, widm. W oparciu o kolekcję 
Muzeum Warszawy uczestniczki i uczestnicy Laboratorium Muzeum Kobiet 
WZKW ASP odpowiedziały i odpowiedzieli na wyzwanie stworzenia opowie-
ści o kobiecej emancypacji. Kuratorskie wybory dotyczyły postaci często em-
blematycznych, ale także, w kilku przypadkach, szerzej nieznanych – takich, 
z którymi czujemy afektywną, intelektualną, biograficzną więź, które są nam 
bliskie swoją postawą, swoimi wyborami. Niektóre bohaterki wystawy związane 
są rodzinnie z niektórymi z kuratorek. Wszystkie natomiast wyznaczają punkty 
genealogii emancypacji i budowania postaw feministycznych w Polsce.
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ćwierć XIX wieku (data urodzin najstarszej z naszych bohaterek), wszystkie dotyczą 
nas teraz i nas w przyszłości. Nie tworzą zamkniętej opowieści, ale raczej konstelację 
łączącą doświadczenia biograficzne, narracje oficjalne i prywatne, rodzinne, pamięć 
indywidualną, zbiorową i kulturową, ale też kontrpamięć i niepamięć – o kobie-
tach, w Warszawie. Są wśród nich lekarki, pisarki, wychowawczynie, przedsiębior-
czynie, służące, edukatorki, sprzedawczynie, artystki, sportowczynie, redaktorki, 
modelki. Kobiety majętne i ubogie, samodzielne i podporządkowane, pochodzące 
z różnych klas, z różnych grup społecznych i etnicznych. Ich herstorie traktujemy 
jak fragment tkaniny, który razem udało nam się utkać. Jeden splot ma za zada-
nie wzmacniać inny; celem każdej z naszych herstorii jest wywoływanie, oświet- 
lanie innej, jeszcze niewydobytej, zapomnianej, wykluczonej lub poddanej represji.
Wątkiem przewodnim opowieści jest wysiłek emancypacji, wyzwolenia, wal-
ki o prawa kobiet, żądanie samostanowienia o własnym ciele, życiu, pracy, rodzi-
nie; pęd ku samorealizacji, ku zaangażowaniu społecznemu i politycznemu; praca  
i współpraca na rzecz innych kobiet, z innymi kobietami. Opiekunki, społeczniczki, 
emancypantki, feministki avant la lettre, ratujące i wspierające najsłabsze i najsłab-
szych, tworzące relacje między kobietami, międzypokoleniowe więzi, przekraczają-
ce i znoszące antagonizmy klasowe, występujące wbrew krzywdzącym stereotypom. 
Ustalające własne zasady, żądające (jak się wówczas wielu wydawało) – niemożliwe-
go. Zbuntowane wobec patriarchalnych hierarchii i społecznych struktur uniemoż-
liwiających kobietom życie w zdrowiu, bezpieczeństwie fizycznym i psychicznym,  
w osobistym i profesjonalnym spełnieniu, w ekonomicznej niezależności. Walczące 
na tysiąc sposobów o autonomię i siłę podmiotową, o pozycję zawodową, o nieza-
leżność finansową dla siebie i dla innych kobiet, dziewczyn, dziewczynek. Kolejne 
wątki i osnowy prowadzą do dalszych opowieści – herstorii – które, mamy nadzieję, 
będą powstawać; które trzeba odnaleźć, zrekonstruować, powołać, kontynuować, 
tkać dalej. Z uwagą i czułością przyglądajmy się zatem znanym konstelacjom, po-
szukujmy nowych, zagubionych, nieopisanych. Zapalajmy nowe gwiazdy.

 

 

Luiza Nader, Marika Kuźmicz, Zofia Rojek 
Warszawa, maj 2022
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Muzeum Kobiet Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie we współpracy z Muzeum Warszawy. Jej podstawę stanowią zbiory 
Muzeum Warszawy.

Opieka merytoryczna i kuratorska ze strony WZKW ASP:  
dr Marika Kuźmicz, dr hab. Luiza Nader

Kuratorka i mentorka ze strony Muzeum Warszawy:  
Zofia Rojek

Studentki i studenci, kuratorki i kuratorzy (w kolejności alfabetycznej): 

Zuzanna Andruszko 
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Katarzyna Borek 
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Jagoda Gorczycka 
Karolina Hutna 
Maria Jasek 
Julia Kusiak 
Valeria Mostenets 
Barbara Orłowska 
Barbara Pawlak 
Kalina Sendułka 
Franciszek Smoręda 
Radosław Sykuła 
Marianna Zakrzewska
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JÓZEFA BOJANOWSKA

Pani Bojanowska mająca zakład introligatorski pry ulicy Ś-to Krzyskiej, przedstawi-
ła cały proces tego rzemiosła nie tak łatwego, jak się zdaje, dla kobiety, interesujące 
jest zeszywanie grzbietów książek, a śruby i prasy i duże noże dowodzą, że nie tak to 
lekki kawałek chleba dla kobiety.

Lucyna Ćwierczakiewiczowa1

Lubię wyroby z papieru. Bliskie są mi też bohaterki dnia codziennego, dlatego długo 
przyglądam się Józefie Bojanowskiej ze zdjęcia. Ma nisko upięte włosy, z niesfor-
nym loczkiem opadającym na czoło i uniesiony podbródek. Jej bluzkę, marszczoną  
w kilka kresek, spina pod szyją broszka z okazem ze świata fauny, trudnym do roz-
poznania. Czy to ptak szykujący się do lotu? Jeśli tak, sfrunie niedługo w okoli-
ce ulicy Świętokrzyskiej, pod nieparzysty numer 29, gdzie Bojanowska otworzyła 
pierwszy zakład introligatorski, w którym mogły pracować kobiety2.

Urodziła się prawdopodobnie w 1860 roku w Gostyniu. Ukończyła Uniwersytet 
Latający w Warszawie3. Tam dała się poznać jako osoba tysiąca inicjatyw, „żywioł 
konkretnego czynu, pędzący na przełaj ku celom zamierzonym”, jak pisała o niej w 
1930 roku Cecylia Walewska4. Józefa Bojanowska organizowała niedzielne kursy ry-
sunkowe i wakacje szwaczek5. Razem z nierozłączną przyjaciółką, Pauliną Kuczal-
ską-Reinschmit, walczyły o przyjmowanie kobiet na uczelnie wyższe. W wyniku 
ich wspólnych działań powstał związek Równouprawnienia Kobiet Polskich (1907),  
a do Czytelni Naukowej dla Kobiet, którą założyły przy Nowym Świecie, docho-
dził słodki zapach wypieków od Bliklego6. Bojanowska publikowała w przeróżnych  

L. Ćwierczakiewiczowa, Kalendarz na rok 1890: kolęda dla gospodyń przez autorkę 365 obiadów. Rok 15, 
drukarnia K. Kowalewskiego, Warszawa 1890, s. 125-126.

E. Pokorzyńska, Emancypacja kobiet w zawodzie introligatorskim w Warszawie w końcu XIX i na początku  
XX wieku, praca doktorska, promotor: E. Różycki, Uniwersytet Śląski, Katowice 2009, s. 35.

Ibidem, s. 35.

C. Walewska, W walce o równe prawa. Nasze bojownice, „Kobieta Współczesna”, Drukarnia Rotacyjna, 
Warszawa 1930, s. 22.

Ibidem, s. 25.

Ibidem, s. 25

1 

2 

3

4 

5

6
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Organ Równouprawnienia Kobiet Polskich”, którego przez długi czas była redak-
torką7. Pismo przepełniały postulaty dotyczące praw wyborczych kobiet i większej 
dla nich niezależności, reklamy powieści współczesnych (m. in. Historia niemoralna  
i inne powiastki dla dużych dzieci)8, a na jego łamach hulały feminatywy9.  
„Odchodzę. Ale przed tobą dużo jeszcze piękna i długa, nieprzerwana nić pracy” 
– powiedziała Paulina Józefie tuż przed swoją śmiercią w 1921 roku10. Sama Bo-
janowska kontynuowała działania swoje i przyjaciółki aż do chwili, kiedy odeszła  
w 1945 roku11.

Nić pracy pozostała mocna i nieprzerwana od wtedy, kiedy odważne feministki jej 
pokroju nauczyły nas wplątywania się w tkankę życia społecznego. Pokazały, że jako 
kobiety mamy głosy i imiona, możemy być introligatorkami, pracować twórczo. Da-
wać sobie nawzajem wsparcie i z nieznaną sobie dotąd śmiałością kształtować ota-
czającą nas rzeczywistość. Mogłyśmy, możemy, będziemy mogły – istnieć z impetem 
w stołecznym mieście.

Bibliografia

Ćwierczakiewiczowa L., Kalendarz na rok 1890: kolęda dla gospodyń przez autorkę 365 
obiadów. Rok 15, Drukarnia K. Kowalewskiego, Warszawa 1890, s. 125-126. 
Pokorzyńska E., Emancypacja kobiet w zawodzie introligatorskim w Warszawie  
w końcu XIX i na początku XX wieku, praca doktorska, promotor: dr hab. E. Różycki, 
Uniwersytet Śląski, Katowice 2009. 
Walewska C., W walce o równe prawa. Nasze bojownice, „Kobieta Współczesna”, Dru-
karnia Rotacyjna, Warszawa 1930, s. 22-29. https://polona.pl/item/w-walce-o-rowne-
-prawa-nasze- bojownice,MTc4NjQ0NjA/6/#info:metadata [data dostępu: 17.03.2022]. 
Ogłoszenia w: „Ster. Organ Równouprawnienia Kobiet Polskich”, 1912, nr 6 (63), s. 12.

Ibidem, s. 26.

Reklama nowej powieści Teresy Lubińskiej, w: „Ster: Organ Równouprawnienia Kobiet Polskich”, 1912, 
 nr 6 (63), s. 12.

Ofiarodawczyni, skautka, bojownica, młodofinka – feminatywy zebrane z różnych numerów czasopisma  
„Ster: Organ Równouprawnienia Kobiet Polskich”, wydawanego w Warszawie w latach 1907–1914.

C. Walewska, W walce o równe prawa…, op. cit., s. 29.

E. Pokorzyńska, Emancypacja kobiet w zawodzie…, op. cit., s. 35.
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0Barbara Orłowska, Franciszek Smoręda

EUFEMIA

Na Podolu biały kamień  
Podolanka siedzi na nim  
Przyszedł do niej Podolanek  
Podolanko daj mi wianek. 

Słowa piosenki ludowej12

Eufemia to pseudonim bądź prawdziwe imię legendarnej modelki, która przez co 
najmniej dwie dekady pozowała do aktu na Wydziale Malarstwa warszawskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych. Pracowała w murach uczelni od lat sześćdziesiątych XX wie-
ku być może nawet do połowy lat osiemdziesiątych. Gdy zaczynała pracę, była już 
dojrzałą kobietą. Miała ciemne, kręcone włosy i była niskiego wzrostu. Porównywa-
no ją do Wenus z Willendorfu. Wiadomo, że pochodziła z warszawskiego Grocho-
wa. Jej losy nie są bliżej znane. Mówiła o sobie tylko tyle, ile chciała. Podobno za-
częła pozować po tragicznej śmierci męża, którego przycięły drzwi zatłoczonego 
autobusu. Pobierała niewielką rentę po zmarłym i podjęła się pracy jako modelka, 
by móc się utrzymać13. Być może miała syna. Możemy wierzyć w opowieści, powoli 
uzupełniać luki w historiach mówionych, jednak życiorys, o którym tu piszemy, na 
razie pozostanie tajemnicą. Mimo to decydujemy się opowiedzieć o Eufemii: słyn-
nej, kontrowersyjnej, głośnej, bezpośredniej, lubiącej ludzi oraz lubianej, niezapo-
mnianej i barwnej modelce warszawskiej ASP. Widmowej postaci.

Mimo szczątkowych  informacji wyłaniających się z wywiadów o naszej bohaterce, 
dwóch rzeczy możemy być pewni. Po pierwsze, pozowanie traktowała jak występ. 
By umilić sobie nużącą, fizyczną pracę, śpiewała przedwojenne piosenki, opowiadała 
przedziwne historie, dawała korekty, a czasem nawet wróżyła studentkom i studen-
tom. Gdy pojawiała się w pracowni, przyszli malarze, malarki oraz profesorowie 

Tekst ludowej piosenki Podolanka (lub Na Podolu biały kamień), którą Eufemia zwykła śpiewać podczas 
pozowania. Tekst przywołany przez prof. Jacka Dyrzyńskiego. Wywiad z prof. Jackiem Dyrzyńskim, przeprowa-
dzony przez Barbarę Orłowską i Franciszka Smorędę, nagranie audio, w archiwum autorów, 23 marca 2022 
roku, Warszawa.

Z relacji profesora Rafała Strenta wynika, że w latach siedemdziesiątych XX wieku modelami często byli 
renciści, co wynikało z określonych ograniczeń i warunków zatrudnienia osób pozujących na uczelni. Wywiad 
z prof. Rafałem Strentem, przeprowadzony przez Aleksandrę Makuch i Stanisława Kozielskiego, zapis wywiadu 
w formie filmu, z archiwum Aleksandry Makuch, luty 2018 roku, Warszawa.

12 
 
 

13
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0 stawali się jej publicznością. Mieli zaszczyt przyglądać się grochowskiej rewii, za-
znać Grzesiukowej atmosfery. Po drugie, jej wizyty na Krakowskim Przedmieściu 
nie przeszły bez echa: jeszcze w latach sześćdziesiątych imieniem modelki nazwa-
no klub mieszczący się w piwnicach gmachu rektoratu, w Pałacu Czapskich, przy  
ul. Krakowskie Przedmieście 5. Podczas uroczystego otwarcia lokalu Eufemia zosta-
ła poproszona o występ. Odśpiewała swój stały repertuar czterech piosenek i zrobiła 
striptiz. Od tej pory piwnica Pałacu Czapskich może być traktowana jako pomnik 
legendarnej modelki14.

Anegdoty o Eufemii powtarzają się jak refren piosenki. Te same dobrze znane słowa 
dźwięczą w opowieściach dawnych studentów i studentek. Była bezpośrednia, nie 
przebierała w słowach. Miała zmienne nastroje, swoje humory i zwyczaje. Nie lubiła, 
gdy ktoś nieznajomy wchodził do pracowni. Obcy mieli zakaz wstępu. Choć pozo-
wała naga, działo się to na jej zasadach. Kiedyś wyprosiła z sali profesora Tadeusza 
Dominika15.

Czy można powiedzieć, że modelki i modele również wychowują malarzy? Tak jak 
profesorowie przebywają ze studentkami i studentkami godzinami podczas zajęć, 
a jednak ich obecność zostaje zauważona jedynie w momencie przystępowania do 
ćwiczeń. Herstoria Eufemii przełamuje ten normatywny podział. Obserwowana za-
mienia się w obserwującą oraz komentującą i nadającą rytm pracy osób zebranych  
w akademickiej przestrzeni. W tych wspomnieniach kryje się nie tylko rodzaj hu-
moreski, ale również herstoria sprzeciwu wobec uprzedmiotowienia kobiecego ciała, 
przezwyciężenia męskiego spojrzenia oraz odwrócenia ról, w które przez wieki wpi-
sane były pozujące.

Serdecznie dziękujemy Aleksandrze Makuch za udostępnienie materiałów filmo-
wych i wiedzy dotyczącej Eufemii.

Wywiad z prof. Jackiem Dyrzyńskim, op. cit.

Wywiad z Janiną Tarkowską, przeprowadzony przez Aleksandrę Makuch i Stanisława Kozielskiego, zapis 
wywiadu w formie filmu, z archiwum Aleksandry Makuch, marzec 2018 roku, Warszawa.

14

15
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Wywiad z prof. Jackiem Dyrzyńskim, przeprowadzony przez Barbarę Orłowską i Fran-
ciszka Smorędę, nagranie audio, w archiwum autorów, 23 marca 2022 roku, Warszawa. 
Wywiad z prof. Rafałem Strentem, przeprowadzony przez Aleksandrę Makuch i Sta-
nisława Kozielskiego, zapis wywiadu w formie filmu, z archiwum Aleksandry Makuch, 
luty 2018 roku, Warszawa. 
Wywiad z prof. Jackiem Dyrzyńskim, przeprowadzony przez Aleksandrę Makuch i Sta-
nisława Kozielskiego, zapis wywiadu w formie filmu, z archiwum Aleksandry Makuch, 
luty 2018 roku, Warszawa. 
Wywiad z Janiną Tarkowską, przeprowadzony przez Aleksandrę Makuch i Stanis- 
ława Kozielskiego, zapis wywiadu w formie filmu, z archiwum Aleksandry Ma-
kuch, marzec 2018 roku, Warszawa.
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GERTRUDA GAWENDA

Kwestia kobieca nie obejmuje interesów kobiet jednej tylko sfery, ale wszystkich. 
Nie chodzi więc tu o przesunięcie trudów z jednej kobiety na drugą, ale o dążenie 
do zaprowadzenia takiego podziału pracy [aby wyzbyć się] służebnego skrępowania 
swobody osobistej. 

Paulina Kuczalska-Reinschmit16

Gertruda Gawenda (z domu Wycislo) urodziła się 17 lutego 1905 roku we wsi Bo-
kowe koło Jemielnicy na Śląsku. Pochodziła z chłopskiej rodziny, której życie nie 
układało się szczęśliwie. Ojciec Gertrudy, Józef Wycislo, nie szanował żony, córek 
ani rodzinnego majątku. Gdy przegrał w karty gospodarstwo i karczmę żony, zaczął 
wykorzystywać swoje nastoletnie córki do pracy najemnej. Siostry zostały zatrudnio-
ne w gospodarstwie przez dalekich krewnych ojca, a on co miesiąc pobierał wyna-
grodzenie za pracę dziewcząt.

Pewnego dnia Gertruda zbuntowała się przeciwko wyzyskowi i uciekła na rowerze do 
pobliskiego miasta Zawadzkie. Tam znalazła pracę jako służąca w domu właściciela 
zakładu metalowego. Jego żona, pani Szpilut/Shpilut17 zaopiekowała się Gertrudą  
i postanowiła nie dopuścić do dalszego wykorzystywania dziewczyny. Pracodawczy-
ni przekazywała jej wypłaty nie w formie pieniężnej, ale w rzeczach przeznaczonych 
na posag. W ten sposób nie tylko uniemożliwiła Józefowi Wycislo okradanie cór-
ki, ale przede wszystkim zapewniła Gertrudzie niezależność ekonomiczną. Dzięki 
hartowi ducha, odwadze i dobroci pani Szpilut Gertruda samodzielnie zapracowała 
na całe swoje wyposażenie. Znalazły się w nim: garnki, zestaw obiadowy, zestaw 
kawowy, sztućce, obrusy, komplety pościeli, pierzyny oraz wyposażenie kuchenne.  
Do dziś moja rodzina przechowuje komplet naczyń kuchennych pochodzący z po-
sagu prababci. Gertruda Gawenda zmarła w 1994 roku, całe życie mieszkała w Za-
wadzkiem i zajmowała się gospodarstwem, miała czwórkę dzieci.

P. Kuczalska-Reinschmit, E pur si muove…, cz. III, „Przegląd Tygodniowy” 1893, nr 31.

Niestety, nie udało mi się do tej pory ustalić imienia pani Szpilut (lub Shpilut).

16

17
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4W okresie międzywojennym posag wciąż stanowił kluczowy element życia panien 
– bez zaplecza finansowego często nie miały widoków na małżeństwo. Rodzice 
dbający o przyszłość dzieci inwestowali w ich samodzielne życie: synowie otrzy-
mywali ziemię, fach lub edukację, a dziewczęta jak najlepszy posag. Gdy go jednak 
nie posiadały, wyjściem była dla nich ciężka praca lub łut szczęścia. Posag stanowił 
zwyczajowo połowę majątku młodego małżeństwa, a więc często decydował o do-
brostanie rodziny. Kobieta posiadająca odpowiedni wkład materialny miała możli-
wość większego wyboru wśród kandydatów na męża, uzyskiwała silniejszą pozycję  
w małżeństwie oraz, co najważniejsze, była zabezpieczona w wypadku niepowodze-
nia związku. Z dzisiejszej perspektywy posag można widzieć jako piętno patriarcha-
tu i ubezwłasnowolnienia panny. Długo jednak był on najpewniejszym zabezpiecze-
niem przyszłości młodej kobiety. Tym ważniejsza wydaje się więc kobieca solidar-
ność i wsparcie obecne w herstorii Gertrudy: pani Szpilut, rozumiejąc nieprzychylny 
świat, zadbała o ekonomiczne bezpieczeństwo służącej.

Bibliografia

P. Kuczalska-Reinschmit, E pur si muove…, cz. III, „Przegląd Tygodniowy” 1893, nr 31.  
Rozmowa przeprowadzona przez Paulinę Brol z Różą Brol, 29 stycznia 2022 roku, Warszawa.
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4 Maria Jasek

MARIA GECOW-KUPISZEWSKA

Żeby wszystkie kule na świecie  
trafiły we mnie, 
toby już nie mogły trafić w nikogo.

Anna Świrszczyńska18

Do niedawna opowieści o wojnie funkcjonowały w świadomości mojego pokolenia 
jako rozdział definitywnie zamknięty. Dziś, kiedy „nigdy więcej” okazało się być tyl-
ko pustym hasłem, szukam właściwej postawy wśród bliskich kobiet, które - mimo 
dominującego strachu - zdecydowały się walczyć, a co więcej, po doświadczeniu 
ogromnej krzywdy odnalazły nadzieję i siłę na dalsze życie. Kiedy myślę o kobiecej 
emancypacji XX wieku, naznaczonej walką o wolność, myślę o Marii Gecow, brato-
wej mojego dziadka, internistce, której wybór studiów medycznych był  podyktowa-
ny wydarzeniami z 1944 roku.

Maria Gecow-Kupiszewska urodziła się 20 grudnia 1927 roku w Warszawie jako 
najmłodsza z trzech córek małżeństwa Gecow. Rodzina mieszkała przy ul. Wila-
nowskiej 18/20, która podczas okupacji znajdowała się w obrębie dzielnicy „nur für 
Deutsche”. W 1942 roku Niemcy wysiedlili ich do mieszkania przy ul. Pańskiej.

Starsze siostry Marii, Krystyna i Irena, należały do Szarych Szeregów, a później do 
Zgrupowania Pułku Armii Krajowej „Baszta”. Wtajemniczyły Marię w działania 
konspiracji – częściowo, bo ze względu na młody wiek jej obowiązki ograniczały się do 
noszenia „Biuletynu Informacyjnego”19, pełnienia funkcji łączniczki oraz nauki pod-
staw pracy sanitariuszki. Siostry nie dożyły 1 sierpnia 1944 roku – jeszcze w czerwcu 
Gestapo masowo aresztowało członków konspiracji z oficjalnej listy i po przesłucha-
niu na Pawiaku rozstrzelało grupę w ruinach getta. Nikt nie poinformował rodziców  
o śmierci Krystyny i Ireny, dlatego długo po wojnie Gecowowie łudzili się, że jeszcze 
je zobaczą.

A. Świrszczyńska, Czternastoletnia sanitariuszka myśli zasypiając, w: Budowałam barykadę. Wybór wierszy, 
Warszawa 1980, s. 303

Biuletyn Informacyjny” – tygodnik konspiracyjny wydawany podczas okupacji niemieckiej w latach 1939–
1944. W czasie powstania warszawskiego wydawany w formie dziennika.
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6Maria w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego miała tylko siedemnaście 
lat, jednak szkolenia zainicjowane przez siostry dały jej podstawę do opieki nad 
rannymi. Jako jedna z pierwszych kobiet dobiegła do szpitala polowego przy Ma-
riańskiej 1 i zgłosiła się do pomocy. Chociaż każdego dnia mury szpitala ulegały 
stopniowemu zniszczeniu przez spadające bomby, Maria została przy pacjentach 
aż do kapitulacji zakończonej ewakuacją ludności cywilnej do Krakowa. Do War-
szawy wróciła dopiero w 1946 roku, po zdaniu matury, gdzie, wbrew prawniczym 
ambicjom sprzed powstania, rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersy-
tetu Warszawskiego. „Chciałam być sędzią dla nieletnich, który by pomagał trudnej 
młodzieży stawać się młodzieżą otwartą. Ale po Powstaniu doszłam do wniosku, 
że właściwie medycyna to jest taki zawód, ktory jest zawsze ludziom potrzebny”20.  
W 1952 roku uzyskała dyplom lekarza.

Sanitariuszki są wciąż wspominane jako postacie drugoplanowe minionych wojen, 
chociaż otaczały żołnierzy i cywili bezwarunkową troską. Samodzielnie wspierały 
rannych pośród ruin upadających miast, cudzy los był dla nich priorytetem. Maria 
Gecow zmarła w 2014 roku. Do końca kierowała się dobrem i empatią, tak cenioną 
przez rodzinę oraz pacjentów. Jej herstoria jest ukłonem wobec wszystkich kobiet, 
które przeżyły sytuację graniczną i znalazły siłę, by pogodzić traumatyczną prze-
szłość z dalszym życiem, z przyszłością.

Bibliografia

A. Świrszczyńska, Czternastoletnia sanitariuszka myśli zasypiając, w: Budowałam bary-
kadę. Wybór wierszy, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 1980, s. 303. 
Dokumenty ze zbiorów prywatnych Marka Kupiszewskiego, Warszawa.
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Maria Gecow-Kupiszewska „Lipa”, wywiad z Marią Gecow-Kupiszewską przeprowa-
dzony przez Dominika Cieszowskiego, 18 stycznia 2007, Archiwum Historii Mówionej, 
Muzeum Powstania Warszawskiego, https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/
maria-gecow- kupiszewska,1010.html, [data dostępu: 17.05.2022].

Maria Gecow-Kupiszewska „Lipa”, wywiad z Marią Gecow-Kupiszewską przeprowadzony przez Dominika 
Cieszowskiego, 18.01.2007, Archiwum Historii Mówionej, Muzeum Powstania Warszawskiego, https://
www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/maria-gecow- kupiszewska,1010.html, [data dostępu: 17.05.2022].
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6 Katarzyna Borek

JADWIGA IRENA GOLCZ

Emancypantka, która w fotografii dojrzała znakomity zawód  
dla inteligentnej kobiety.

Ignacy Płażewski o Jadwidze Golcz21

Marcelina Borkowska, Józef Brandt, Julian Fałat, Ignacy Jan Paderewski, Bolesław 
Prus, Wanda Siemaszkowa, Henryk Siemiradzki, Stefan Szyller22 – to nazwiska 
tylko niektórych postaci z przełomu wieków, których fotografie wykonane zostały  
w zakładzie przy ulicy Erywańskiej 323 (obecnie ul. Kredytowa). Najpierw tam, później  
w Hotelu Bristol. W pewnym momencie pracownia fotograficzna Jadwigi Golcz sta-
ła się miejscem, w którym należało bywać. Więc bywali – przedstawiciele i przed-
stawicielki warszawskiej arystokracji, świata sztuki, polityki i kultury. A po drugiej 
stronie obiektywu stawała ona – Jadwiga Golcz.

Jadwiga Irena Golcz (ur. 13.08.1865, Gradowo, zm. 1936, Warszawa) pochodziła 
z zamożnej ziemiańskiej rodziny, co miało niebagatelny wpływ na jej możliwości 
rozwoju.

Uczyła się technik fotograficznych w Wiedniu, Paryżu i Berlinie, po wcześniejszej 
edukacji w dziedzinie grafiki i malarstwa u Wojciecha Gersona. Po powrocie do 
Warszawy w 1897 roku odkupiła atelier znanego fotografa Edwarda Troczewskiego. 
Zaczęła prowadzić własny zakład fotograficzny, który szybko stał się jednym z naj-
bardziej rozpoznawalnych i modnych miejsc na mapie Warszawy. Aktywnie uczest-
niczyła i regularnie dokumentowała życie warszawskiej socjety, publikując m.in. 
zdjęcia z wydarzeń towarzyskich w „Biesiadzie Literackiej”, „Wędrowcu” czy „Ty-
godniku Ilustrowanym”. Na łamach tego ostatniego w 1900 roku ogłosiła pierwszy 

Archiwum Ignacego Płażewskiego ze Zbiorów Specjalnych IS PAN, nr inw. 1402/B, za: K. Gębarowska, 
Jadwiga Golcz (1866–1936) – zapomniana popularyzatorka i krytyczka fotografii przełomu XIX i XX wieku, 
Krytyka artystyczna kobiet. Sztuka w perspektywie kobiecego doświadczenia XIX-XX wieku, Instytut Sztuki 
PAN, Warszawa 2019, s. 94.

Informacje na podstawie fotografii wykonanych przez Jadwigę Golcz z archiwum Biblioteki Narodowej,  
https://polona.pl/search/?filters=creator:%22Golcz,_Jadwiga_(1866--1936)%22,public:0l, [data dostępu: 
6.05.2022].

Biogram Jadwigi Golcz, Leksykon Fotografów 
http://www.fotorevers.eu/miejscowosc/Warszawa/1281/ [data dostępu: 6.05.2022].
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8konkurs fotografii zawodowej i amatorskiej. Rok później zorganizowała pionierską 
wystawę fotografii artystycznej, docierając aż do trzydziestu tysięcy widzów.

Wszystko to jednak było jedynie środkiem do celu, którym stało się nauczanie foto-
grafii. Będąc świetnie wykształconą kobietą dała możliwość odbywania bezpłatnych 
praktyk dziewczętom, dla których dostęp do edukacji rzemieślniczej w tamtym cza-
sie był utrudniony. W tymczasowym punkcie przy ul. Koszykowej Jadwiga Golcz 
prowadziła sklep fotograficzny połączony z poradnią dla fotoamatorów. W końcu  
w 1898 roku wydała własny miesięcznik fotograficzny „Światło” – pierwsze takie 
czasopismo na ziemiach polskich. W 1901 roku, jako jedyna kobieta, wraz z kolega-
mi fotografami24 założyła Towarzystwo Fotograficzne Warszawskie.

Golcz wiele rzeczy robiła jako pierwsza. Kolejną i najważniejszą z nich było utwo-
rzenie w 1907 roku szkoły fotografii przy ul. Foksal 15 w Warszawie, we współpracy 
z księdzem Włodzimierzem Kirchnerem, do której na pełne roczne kursy uczęsz-
czały głównie kobiety. W realizację tego przedsięwzięcia włożyła cały swój wysiłek  
i wszystkie oszczędności. Współpraca jednak zakończyła się bankructwem Gol-
czówny, która w wyniku nieudolnych działań księdza została zmuszona do zamknię-
cia szkoły. Pociągnęło to za sobą szereg fatalnych konsekwencji – m.in. sprzedanie 
zakładu fotograficznego. Po tym wydarzeniu Jadwiga Golcz usunęła się z życia pub- 
licznego25. Każdy jej życiorys kończy się tym samym zdaniem: „Zmarła w całkowi-
tym zapomnieniu”26.

Była fotografką, nauczycielką, prekursorką i wizjonerką. Kobietą sprawczą i przed-
siębiorczą, która pomimo wszelkich przeciwności losu i niepowodzeń nie ustawała  
w działaniu, starając się urzeczywistniać swoją wizję, dokumentować historię, 
uwieczniając ją na swoich fotografiach, ale przede wszystkim z troską edukować  
i kształtować przyszłe pokolenia Polek.

24 Założycielami TFW (Towarzystwo Fotograficzne Warszawskie) obok Jadwigi Golcz byli Maksymilian Ger-
lach, Leon Janikowski, Jan Karłowicz, Stanisław Kossakowski, Piotr Lebiedziński, Władysław Marconi, Feliks 
Plater, Stanisław Szalay, Stanisław Tyszkiewicz, Emil Waydel, zob. W. Żdżarski, Historia fotografii warszaw-
skiej, PWN, Warszawa 1974, s. 85-89.

Biogram Jadwigi Golcz napisany w oparciu o tekst Ignacego Płażewskiego Dzieje polskiej fotografii  
1839–1939, Książka i Wiedza, Warszawa 2011.

Ibidem, s. 144.
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0Kalina Sendułka

DANUTA KWAPISZEWSKA

Taniec jednością miejsca to jest to, do czego dążyłam przez całe życie. A rzeźba? 
Rzeźba jest tylko mego tańca odbiciem. 

Danuta Kwapiszewska27

Danuta Kwapiszewska, córka malarki Julii Kwapiszewskiej, urodziła się 6 czerw-
ca 1922 roku w Warszawie28. Była wszechstronną artystką w każdym tego słowa 
znaczeniu. Jednak przede wszystkim była wrażliwą choreografką, solistką i inicja-
torką recitali Taniec Jednością Miejsca29. Zajmowała się również rzeźbą, kostiumo-
grafią, malarstwem i grafiką30. Dzieciństwo spędziła na warszawskim Mokotowie 
w luksusowej kamienicy Concordia31. Nad rozwojem artystycznym Danuty pieczę 
sprawowała jej matka, która konsekwentnie, od najmłodszych lat, wzbudzała w niej 
wszechstronne zamiłowanie do sztuki32. Jako trzynastolatka rozpoczęła kształce-
nie w Prywatnej Szkole Tańca Artystycznego i Gimnastyki Rytmicznej Ruth Sorel  
i tam, pod czujnym okiem założycielki, rozpoczęła karierę tancerki-solistki33.  
W 1939 roku zdobyła pierwszą nagrodę za taniec plastyczny na International Con-
cours de Danse w Brukseli34. W czasie okupacji była uczennicą wybitnego profesora 
baletu klasycznego, Zygmunta Dąbrowskiego35. Po wojnie artystka pracowała jako 
solistka-choreografka w licznych teatrach dramatycznych, m.in. w Teatrze Groteska 

D. Kwapiszewska, To jest taniec, „Polska” 1980, nr 11, s. 66.

Danuta Kwapiszewska, w: Dziennik Teatralny,  
http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/danuta-kwapiszewska-1922-1999.html, [data dostępu: 29.04.2022].

A. Retmaniak, Z zamkniętej szuflady, „Przegląd Tygodniowy” 1984, nr 3 (94), s. 23.

W. Obniska, Życie spełnione, „Głos Wybrzeża” 1991, nr 167, s. 67.

A. Legierska, Tancerki XX wieku: primabaleriny, żołnierki, gwiazdy Hollywood, Danuta Kwapiszewska,  
https://culture.pl/pl/artykul/tancerki-xx-wieku-primabaleriny-zolnierki-gwiazdy- hollywood, [data dostępu: 
29.04.2022].

D. Kwapiszewska, Nota autobiograficzna, w: Taniec w rzeźbie, Teatr Wielki: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Łodzi, Łódź, 1976, s. 2.

M. Leyko, Sorel Ruth, w: Słownik tańca XX i XXI wieku, http://slowniktanca.uni.lodz.pl/sorel- ruth/, [data 
dostępu: 29.04.2022].

B.S., „Stolica” 1953, nr 13, s. 9.

D. Kwapiszewska, Nota autobiograficzna, op. cit., s. 1.
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0 i Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie36. Od 1948 do 1953 roku studiowała 
na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i w Warszawie37. Po 
studiach artystka dalej się rozwijała, stale poszerzając swój repertuar postaci i tań-
cząc w coraz to liczniejszych teatrach38. Niestety, w 1972 roku jej błyskotliwą karierę 
przerwała ciężka kontuzja stawu biodrowego, która spowodowała, że artystka była 
zmuszona do porzucenia kariery primabaleriny39.

Danuta nie zrezygnowała jednak ze sztuki. Początkowo zwróciła się ku malarstwu 
akwarelowemu, podążając śladami matki. Dosyć szybko zauważyła, że pejzaże nie 
potrafiły zrekompensować jej braku ruchu40. Powracając do wspomnień z dzieciń-
stwa, kiedy to lepiła figurki baletnic i królewiczów, zaczęła rzeźbić i uczyć tańca41. Jej 
dzieła, często poprzedzone recitalami, można było zobaczyć na licznych prestiżowych 
wystawach indywidualnych i zbiorowych zarówno w Polsce, jak i za granicą (w tym 
m.in. w Belgii, Holandii czy Anglii)42. Zmarła 3 kwietnia 1999 roku w Warszawie43.

Herstoria Danuty Kwapiszewskiej jest opowieścią nie tylko o kreatywności i pa-
sji, ale również o przezwyciężaniu trudności poprzez znajdowanie nowych ścieżek 
samorealizacji. Wszechstronność artystyczna, wytrwałość i determinacja Danuty 
świadczą o tym, jak uparcie i konsekwentnie dążyła do odniesienia sukcesu w świe-
cie sztuki, w którym niepełnosprawność była traktowana jako ograniczenie. Równie 
istotne było jej nieszablonowe myślenie, które skłoniło ją do eksperymentowania  
z nowymi formami artystycznymi, czego efektem były m.in. recitale chopinowskie 
zatytułowane Taniec Jednością Miejsca, łączące sztukę mimiczną z baletem44.

Danuta Kwapiszewska, w: Dziennik Teatralny, op. cit.

M. Jaworski, Kwapiszewska w Teatrze Wielkim, „Teatr” 1975, nr 1, s. 14.

B.S., „Stolica” 1953, nr 13, s. 9.

B. Pietkiewicz, Taniec raz jeszcze, „Kobieta i Życie” 1976, nr 35, s. 9.

A.S., Moje Rzeźby, „Przyjaciółka” 1990, nr 6, s. 9.

B. Pietkiewicz, Taniec raz jeszcze, „Kobieta i Życie” 1976, nr 35, s. 9.

Biogram Danuty Kwapiszewskiej, w: Moje rzeźby tańczą za mnie, CBWA Zachęta, Warszawa 1984, s. 3-4.

Danuta Kwapiszewska, w: Encyklopedia teatru polskiego,  
https://encyklopediateatru.pl/osoby/3313/danuta-kwapiszewska, [data dostępu: 29.04.2022].

Polska Kronika Filmowa, 79/43A, fragment o recitalu Danuty Kwapiszewskiej, 1979,  
https://35mm.online/vod/kroniki/polska-kronika-filmowa-79-43a?searchPhrase.3=Kwapiszewska, [data 
dostępu: 29.04.2022].
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[data dostępu: 29.04.2022]. 
M. Leyko, Sorel Ruth, w: Słownik tańca XX i XXI wieku,  
http://slowniktanca.uni.lodz.pl/sorel- ruth/, [data dostępu: 29.04.2022]. 
Polska Kronika Filmowa 79/43A, 1979,  
https://35mm.online/vod/kroniki/polska-kronika- filmowa-79-43a?searchPhrase.3=Kwapiszewska, 
[data dostępu: 29.04.2022].
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2 Julia Barbasiewicz

WANDA KWAŚNIEWSKA-LOTH 
 
JANINA BORKOWSKA (DE DOMO: LOTH) 
 
HANNA LOTH-NOWAK

A ten klub nie zginie, gdyż tam są członkinie.

Fragment z utworu Polonia45

Dzieje kobiecego sportu w klubie Polonia Warszawa opowiadam przez pryzmat lo-
sów mojej prababci i jej siostry – Hanny i Janiny Lothówien – oraz ich matki – Wan-
dy Kwaśniewskiej, po mężu Loth.

Wanda w 1923 roku, wraz z siostrami Szmidównymi i Gieną Kielichówną, zało-
żyła kobiecą sekcję lekkiej atletyki w klubie Polonia. Urodzona 24 maja 1901 roku  
w Warszawie, była polską lekkoatletką, pionierką sportu kobiecego w Polsce. Po za-
kończeniu kariery sportowej wyszła za mąż za podpułkownika Stefana Lotha, które-
go poznała w klubie; miała z nim trójkę dzieci – syna i dwie córki. Gdy jej mąż zginął 
w wypadku lotniczym46, dostała rentę oficerską oraz koncesję tytoniową – prowa-
dziła hurtownię papierosów, co było jedynym źródłem dochodu rodziny. Zmarła 28 
października 1968 roku. Badacz historii Polonii Stefan Sieniarski zauważył: „Wanda 
Kwaśniewska startowała, jak i jej koleżanki, we wszystkich konkurencjach lekko-
atletycznych, była w grupie pierwszych hazenistek. [...] Nie opuściła żadnej imprezy 
klubowej, znajdując chwile przerwy w pracy (w Klubie Wysokogórskim, mieszczą-
cym się w tym samym gmachu, co i lokal Polonii) zawsze biegła na górę do Czarnych 
Koszul47, żeby chociaż powspominać najpiękniejsze lata Polonii”48. Była pięciokrotną 
mistrzynią Polski w konkurencjach biegowych.

[Teddi], „Echo” 1917, cytat za: S. Sieniarski, 70 lat „Czarnych koszul”, Wydawnictwo Kolejowego Klubu Spor-
towego „Polonia”, Warszawa 1984, s. 7.

Katastrofa lotnicza samolotu RWD-9 w Zatoce Gdańskiej pod Gdynią-Orłowem 16 lipca 1936 roku.

Przydomek klubu sportowego Polonia Warszawa, nadany ze względu na charakterystyczne czarne stroje 
klubowe, w których grali zawodnicy i zawodniczki.

S. Sieniarski, 70 lat…, op. cit., s. 252-253.
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4Jej córki, starsza Janina i młodsza Hanna, poszły w ślady matki i ojca, Stefana Au-
gusta Lotha (piłkarza i trenera Polonii, wieloletniego kapitana drużyny piłkarskiej 
w tymże klubie), dołączając do żeńskich drużyn w Polonii. Dziewczynki od małego 
były wychowywane w kulturze tężyzny fizycznej i zdrowej, sportowej rywalizacji.

Urodzona 30 listopada 1927 roku Janka miała zaledwie jedenaście lat, gdy wybu-
chła wojna i tylko szesnaście, kiedy wybiła Godzina „W”. Była łączniczką, wal-
czyła w Śródmieściu. Powstanie warszawskie wywarło ogromny wpływ na jej losy. 
Wspominała później, jak jej matka, nie mogąc odwieść córki od decyzji o dołącze-
niu do Armii Krajowej, w akcie rezygnacji odprowadziła ją na róg ulic Moniuszki  
i Jasnej, a na drogę kupiła koszyk wiśni. Po wojnie Janina pływała w regatach wioś- 
larskich w osadzie Czarnych Koszul.

Jeszcze jako panna, już po wojnie, była sekretarką w Polskim Związku Piłki Noż-
nej, a później w urzędzie Centrali Handlu Zagranicznego Varimex. Nie zrobiła tak 
imponującej kariery sportowej jak jej siostra i brat, ale ponieważ wyrastała w latach 
trzydziestych XX wieku w ewangelickim domu, gdzie do kultury fizycznej przy-
kładano ogromną wagę, do końca życia dbała o kondycję spacerując godzinami po 
ulicach Warszawy. Zmarła w 2019 roku dożywszy dziewięćdziesięciu jeden lat49.

Sześć lat młodsza Hanna Loth-Nowak we wspomnieniach mówi: „W Polonii prak-
tycznie urodziłam się”50. Grała w kobiecej drużynie koszykarskiej aż przez czter-
naście sezonów, w latach 1951–1965, z numerem „14” na koszulce. Wraz z kole-
żankami z drużyny zdobyła dwa medale mistrzostw Polski: zagrały siedemdziesiąt 
cztery mecze w krajowej reprezentacji i dwukrotnie wzięły udział w koszykar-
skich mistrzostwach Europy. Twierdzi, że koszykarką została dzięki mamie, któ-
ra namówiła ją do dołączenia do drużyny. W Polonii najbliższe relacje łączyły ją  
z innymi znanymi „polonistkami”: Barbarą Wikarską-Szomańską, Zofią Piechotką 
i Lucy Werewską. Po zakończeniu kariery sportowej pracowała jako nauczycielka 
wychowania fizycznego w XLIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha 
w Warszawie, a później, ukończywszy odpowiedni kurs, prowadziła także zajęcia  
z przysposobienia obronnego.

Biogramy napisałam na podstawie: Rozmowa z Janiną Borkowską „Janką”, Archiwum Historii Mówionej 
Muzeum Powstania Warszawskiego, 2007,  
https://www.1944.pl/archiwum-historii- mowionej/janina-borkowska,1126.html [data dostępu: 9.05.2022].

Wywiad z Hanną Loth-Nowak, Archiwum Koła Miłośników Historii Polonii Warszawa, 2021,  
https://www.facebook.com/skkpolonia/videos/1678031439073413/ [data dostępu: 9.05.2022].
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4 Wanda i jej córki zapoczątkowały pokoleniową ciągłość kobiecej sekcji Polonii 
Warszawa, dając tym samym podwaliny pod współczesne osiągnięcia sportowe 
warszawianek w czarnych koszulach. Ich życie potwierdza tezę, że sport wzmac-
nia nie tylko charakter, ale także kobiece przyjaźnie, siostrzane więzi, relacje córek  
z matką. To także opowieść o Warszawie – mieście, które wychowało tyle dzielnych, 
charyzmatycznych kobiet: sportsmenek, powstanek, przyjaciółek – prawdziwych 
„polonistek”.

Dzięki ambicji, determinacji i wytrzymałości, tak potrzebnych w sportowej rywali-
zacji, udało się grupie pionierek stworzyć miejsce dla zmęczonych gorsetami i ogra-
niczeniami kobiet sportowczyń. Zbudowały środowisko kobiece w zdominowanej 
przez mężczyzn dziedzinie. Ich odwaga i wierność własnym wartościom prowadziła 
je nie tylko na boisku, ale także w życiu rodzinnym, wojennym i politycznym.

Bibliografia

Hojnacki W., Z dziedziny sportu: kobieta a sport i sport jazdy konnej, Księgarnia Polska 
Połonieckiego B., Lwów–Warszawa 1905. 
Sieniarski S., 70 lat „Czarnych koszul”, Wydawnictwo Kolejowego Klubu Sportowego 
„Polonia”, Warszawa 1984.

Netografia

Historia żeńskiej Polonii Warszawa. 95 lat legendy,  
https://poloniawarszawa.com/historia/ [data dostępu: 9.05.2022]. 
Rozmowa z Janiną Borkowską „Janką”, Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego, 2007,  
https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/janina- borkowska,1126.html  
[data dostępu: 9.05.2022]. 
Wywiad z Hanną Loth-Nowak, Archiwum Koła Miłośników Historii Polonii Warsza-
wa, 2021 https://www.facebook.com/skkpolonia/videos/1678031439073413/  
[data dostępu: 9.05.2022].
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6Archiwa

Jarosławy Szmidówny – Matka polskiej hazeny.  
Hanny Loth-Nowakowej – Ostatnia z Lothów. 
Wandy Kwaśniewskiej-Loth – Wszystko zaczęło się na Agrykoli.  
Marii Rotkiewicz, Muzeum Sportu i Turystyki.
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6 Marianna Zakrzewska

FLORENTYNA ŁUCZAK Z KUDELSKICH

Praca doskonali cnotę.

Polskie przysłowie

Florentyna Łuczak urodziła się w rodzinie Kudelskich w 1875 roku w Macierzy-
żu pod Warszawą. Od momentu ślubu aż śmierci w 1959 roku mieszkała na war-
szawskiej Pradze, w kamienicy przy ul. Strzeleckiej. Był to piętrowy drewniak, 
typowy dla dziewiętnastowiecznej praskiej zabudowy. W latach dwudziestych  
i trzydziestych dwudziestego wieku prowadziła swój sklep z warzywami i owocami  
w Hali Mirowskiej.

Ze względu na bankructwo męża, który wcześniej był właścicielem eleganckiej war-
szawskiej restauracji, po I wojnie światowej wzięła na siebie trud utrzymania rodziny. 
Nie zajmowała się sprawami domowymi, gotowaniem i innymi typowymi wówczas 
pracami kobiecymi. Posiadała natomiast stoisko w Hali Mirowskiej, gdzie praco-
wała od rana do nocy. Utarg z całego dnia liczony w milionach zanosiła każdego 
dnia do domu w ogromnych workach, idąc przez Most Kierbedzia (było to jeszcze 
przed reformą walutową Władysława Grabskiego w 1925 roku). Pracowała ciężko, 
często ponad siły, samodzielnie radząc sobie także ze wszelkimi kwestiami logis- 
tycznymi, jak np. zdobywanie produktów z giełd i targów. Doświadczona inflacją 
wyznawała starą zasadę, że zarobione pieniądze najlepiej lokować w zakupach ziemi. 
Wobec tego posag dla trójki dzieci: Anastazji, Leonory i Ładysława zabezpieczy-
ła również tym sposobem. Cała trójka otrzymała działki w Legionowie i Wawrze.  
Ponadto sponsorowała ich wszelkie wyjazdy i podróże poślubne.

Ostatnie lata życia Florentyna spędziła w jednym pokoju, do którego przechodziło 
się przez jej dawne mieszkanie. W latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku zaj-
mowali je lokatorzy dokwaterowani przez władzę ludową. Dziś po kamienicy nie ma 
żadnego śladu. Tuż po śmierci Florentyny nakazano jej rozbiórkę51.

Biogram Florentyny Łuczak sporządziłam na podstawie: A. Łuczak, Kobieta interesów, w: Wiatr i Duch. Towa-
rzystwo Przyjaciół Legionowa, Legionowo 2008, s. 14.
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8Florentyna Łuczak wymykała się normom społecznym pierwszej połowy dwudzie-
stego wieku. Była kobietą silną, przedsiębiorczą i niezależną ekonomicznie. Jej niety- 
powe zajęcie umożliwiło reszcie rodziny dostatnie życie, a jej postać mimo upływu 
lat pozostaje żywa w pamięci spadkobierców cztery pokolenia później.

Bibliografia

A. Łuczak, Kobieta interesów, w: Wiatr i Duch. Towarzystwo Przyjaciół Legionowa, 
Legionowo 2008, s 14. 
Rozmowa przeprowadzona przez Mariannę Zakrzewską z Aleksandrem Łuczakiem, 
12.03. 2022, Legionowo.
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8 Jagoda Gorczycka

JANINA RAKOWSKA

Ja jestem kobieta pracująca – żadnej pracy się nie boję.

Z serialu telewizyjnego Czterdziestolatek52

Moja prababcia, Janina Rakowska, urodziła się 4 lutego 1922 roku we wsi Toma-
szów. Przyjechała do Warszawy w wieku dwunastu lat, by ratować swoją rodzinę 
przed problemami finansowymi. Jej matka zmarła, ojciec ożenił się ponownie - po 
kilku latach także zmarł. Janina nie miała gdzie mieszkać. Daleki krewny pomógł 
jej znaleźć posadę, gdzie pracowała jako służąca. Początkowo chodziła na piechotę 
z Piastowa, ale jej pracodawcy szybko zgodzili się, by z nimi zamieszkała. I tak oto 
wstawała codziennie o piątej rano, by prać ubrania, prasować, nakarmić i opieko-
wać się piątką dzieci, ugotować posiłki i posprzątać dom. Takie życie wiodła przez 
wiele lat, a praktycznie każde zarobione pieniądze odsyłała ojcu, gdy jeszcze żył. 
Tuż przed II wojną światową znalazła zatrudnienie u ludzi nieposiadających dzieci, 
co - jak podkreślała - było znacznie lżejszą pracą. Wyszła za mąż w 1939 roku. 
Janina Rakowska bardzo niechętnie opowiadała o czasach wojny. Wiem, że pod ko-
niec okupacji pracowała jako służąca u Niemca nieznanego z imienia i nazwiska. 
Gdy wojna zbliżała się ku końcowi, Niemiec postanowił uciec, porzucając większość 
swojego dobytku. Prababcia zabrała z jego mieszkania porcelanowy zestaw do kawy, 
herbaty i ciasta znanej fabryki porcelany Rosenthal. Sygnatura tego zestawu wskazu-
je datę produkcji do 1905 roku. Później porcelanowy zestaw trafił do moich rodziców 
jako prezent ślubny. Do dziś stanowi rodzinną pamiątkę53.

Czas wojny z pewnością był dla młodego małżeństwa bardzo ciężkim okre-
sem, nie tylko ze względu na wydarzenia, z jakimi musieli się mierzyć, ale również 
dlatego, że stracili dwóch synów. Janina dwa razy zaszła w ciążę w czasie okupacji. 
Pierwsze dziecko urodziło się martwe. Drugie zmarło po trzech miesiącach życia. 
Oba zostały mojej prababci bardzo szybko odebrane i pochowane w bezimiennych 
grobach na Cmentarzu Bródnowskim. W 1945 roku urodziła się moja babcia, Karo-
lina Rakowska, a kilka lat później jej siostra, Teresa. Prababcia nigdy nie zapomniała 

Cytat z serialu komediowego Czterdziestolatek, produkowanego w latach 1974–1977, reż. Jerzy Gruza; w roli 
„kobiety pracującej” Irena Kwiatkowska.

Rozmowa Jagody Gorczyckiej z Katarzyną Gorczycką, luty 2022, Warszawa.
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0o swoich zmarłych synach. Najpierw babcia Karolina na jej prośbę jeździła na Bród-
no, by zapalić znicz pod pomnikiem Matki Boskiej w intencji jej dzieci. Później 
robili to moi rodzice, teraz – ja.

Po wojnie Janina ze swym mężem mieszkała w Piastowie, niedaleko fabryki Zakła-
dów Przemysłu Ciągnikowego „Ursus”. Po narodzinach dzieci zajmowała się w koń-
cu własnym już domem. Jej mąż zmarł w 2001 roku, a ona sama odeszła 4 listopada 
2008 roku54.

Obraz dwunastoletniej dziewczynki idącej na piechotę do pracy o świcie towarzyszy 
mi od dziecka. W mojej rodzinie Janina Rakowska – moja prababcia – opisywana 
jest jako kobieta, która potrafiła wszystko. Nauczyła też swojego wnuka, a mojego 
tatę gotować i szyć na maszynie. Jest przykładem tego, że nie zawsze praca służącej 
wiąże się stereotypowo ze wstydem. W mojej rodzinie Janina jest wzorem kobiecej 
siły, uporu i wytrwałości.

Bibliografia

Rozmowa Jagody Gorczyckiej z Karoliną Rakowską, luty 2022, Piastów.  
Rozmowa Jagody Gorczyckiej z Katarzyną Gorczycką, luty 2022, Warszawa.

Rozmowa Jagody Gorczyckiej z Karoliną Rakowską w lutym 2022, Piastów.54
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0 Zuzanna Andruszko

ANNA TOMASZEWICZ-DOBRSKA

Precz więc z Polski z dziwolągiem kobiety-lekarza! 
Niech nam nadal słynie chwała kobiet naszych,  
którą tak ładnie głosi poeta.

Ludwik Rydygier55

Na zdjęciu zamieszczonym w wydawnictwie W walce o równe prawa: Nasze bo-
jownice z 1930 roku widzę młodą, około dwudziestoletnią Annę. Tym, co przyciąga 
moją uwagę, są jej ciemne, wydatne, lekko zmarszczone brwi. To przez nie Tomasze-
wicz sprawia wrażenie przejętej, może złej i byłby to ten rodzaj złości, uporu, który 
staje się następnie motorem do działania.

Urodziła się w 1854 roku w Mławie w zubożałej ziemiańskiej rodzinie. Edukację 
zdobyła najpierw w Łomży, a następnie na pensji w Warszawie. W latach 1871–1878 
studiowała na Uniwersytecie Medycznym w Zurychu. Po obronie dyplomu wróci-
ła do Warszawy, gdzie odmówiono jej nostryfikacji (przystąpienia do egzaminów 
potwierdzających wiedzę zdobytą na zagranicznej uczelni), toteż zdecydowała 
się na wyjazd do Petersburga. Tam spędziła dwa lata pracując jako lekarka kobiet  
w haremie sułtana przebywającego w tym czasie w mieście. Zgodę na wykonywanie 
zawodu uzyskała właśnie za sprawą tych kobiet. Ponieważ była jedyną odpowiednią 
kandydatką do leczenia mieszkanek haremu, władze zmuszone były jej na to pozwo-
lić. Po powrocie do Warszawy, w 1882 roku objęła stanowisko dyrektorki Przytułku 
Położniczego nr 2 przy ul. Prostej. Była również współzałożycielką i wiceprezeską 
Towarzystwa Kultury Polskiej, w ramach którego działała na rzecz kwestii kobiecej. 
W 1907 roku zorganizowała pierwszy Zjazd Kobiet Polskich w Warszawie. Zmarła w 
1918 roku, trzy miesiące przed uzyskaniem przez kobiety w Polsce praw wyborczych56.

L. Rydygier, „Przegląd Lekarski”, 1895, za: J. Kulikowski, Medycynierka. Pierwsza polska lekarka, w: „Polityka” 
2007, nr 34, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/226843,1,medycynierka.read [data dostępu: 
26.04.2022].

Biogram na podstawie: A. Urbanik-Kopeć, Nonsens i lekarz bastard. Anna Tomaszewicz- Dobrska  
(1854–1918) w: „Analecta” 2020, t. 29, s. 154-197 oraz J. Kulikowski, Medycynierka. Pierwsza polska lekarka, 
w: „Polityka” 2007, nr 34, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/226843,1,medycynierka.read 
[data dostępu: 15.04.2022].
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2Emancypację Tomaszewicz-Dobrskiej rozumiem jako upór, nieustanny napór na 
opresyjny system, na wielu polach. W sporze z rodzicami, aby przekonać ich do sfi-
nansowania studiów medycznych, zdecydowała się na strajk głodowy57. Zwracając 
się przeciwko rodzicom, strażnikom społecznej normy, Tomaszewicz zwróciła się 
również przeciwko sobie – podjęła się aktu dążącego do samounicestwienia. Stu-
diując musiała zmagać się z szyderstwami męskiej większości uniwersytetu, chro-
nicznym brakiem pieniędzy, jedzenia i czasu58, a mimo to osiągała naukowe sukcesy. 
Trzydzieści lat swojego życia, już po powrocie do Warszawy, poświęciła opiece nad 
kobietami w przejściowym, granicznym momencie ich życia, jakim jest poród (czę-
sto nieplanowanego) dziecka.

Odzyskanie przez kobiety własnego ciała, zaopiekowanie się nim, jest według Hélè-
ne Cixous krokiem do odzyskania głosu, do uwidocznienia się w systemie patriar-
chalnym59. Działalność Tomaszewicz-Dobrskiej widziałabym właśnie w ten sposób 
– przez troskę o fizyczne zdrowie kobiet dążyła do ich upodmiotowienia, do zoba-
czenia w nich obywatelek.
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2 Karolina Huta

STEFANIA WILCZYŃSKA

Wysoka, w czarnym fartuchu, włosy ostrzyżone po męsku, zawsze uważna i czujna, 
nawet podczas odpoczynku pamiętała o każdym dziecku i bursiście.

Ida Merżan60

Stefania Wilczyńska, urodzona w Warszawie w 1886 roku, była kobietą wyeduko-
waną, pochodzącą z dobrze sytuowanej, żydowskiej rodziny. Ukończyła Pensję Ja-
dwigi Sikorskiej w Warszawie, a następnie wyjechała na studia do Szwajcarii. Jako 
wolna słuchaczka na Uniwersytecie w Liège w Belgii uzyskała półdyplom z nauk 
przyrodniczych.

Herstoria jej heroizmu oraz emancypacji nie zaczyna się jednak w środowiskach in-
telektualnych, lecz podczas wolontariatu dla żydowskiego Towarzystwa „Pomoc dla 
Sierot” w 1908 roku. Za pośrednictwem Towarzystwa oraz darczyńców udało się 
w 1912 roku założyć Dom Sierot w nowej siedzibie przy ul. Krochmalnej 92, gdzie 
Stefania objęła stanowisko „naczelnej wychowawczyni”. Wraz z doktorem Januszem 
Korczakiem stworzyła dom dla dzieci, które go straciły. Od połowy lat dwudzie-
stych dwudziestego wieku zarządzała bursą Domu Sierot, gdzie pomagała starszej 
młodzieży wejść w dorosłe życie.

W latach 1926/27–1933 współpracowała z redakcją „Małego Przeglądu”61, gdzie 
była odpowiedzialna za sprawy finansowe oraz za dwie stałe rubryki czasopisma.  
W drugiej połowie lat trzydziestych zwolniła się z pracy w warszawskim Domu 
Sierot i przeniosła do Poradni Pedagogicznej „Centos”62, gdzie zajmowała się ży-
dowskimi sierotami i dziećmi opuszczonymi. W latach trzydziestych wyjechała do 
Palestyny. Pracowała w kibucu Ein Harod, gdzie również podjęła się opieki nad 

I. Merżan, Pani Stefa – najbliższy współpracownik Janusza Korczaka, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Histo-
rycznego” 1977, nr 4/104, s. 72-75.

„Mały Przegląd” – założony w 1926 roku dodatek tygodniowy do dziennika „Nasz Przegląd. Pismo przezna-
czone dla Dzieci i Młodzieży”. Funkcjonowało w latach 1926-1939.

Poradnia Pedagogiczna „Centos”: Centrali Towarzystw Opieki nad Żydowskimi Sierotami i Dziećmi Opusz-
czonymi, A. Jarzębowska, Inwentarz Zespołu Archiwalnego, Centrala Towarzystw Opieki nad Sierotami  
i Dziećmi Opuszczonymi (Centos), Warszawa-getto 24.07.1941 – 26.05.1942, AŻIH, Warszawa, 2006,  
https://www.jhi.pl/storage/file/core_files/2020/10/28/44c7dd2923de4d45b5bb32e4fecf3c00/Centos_200.pdf 
[data dostępu: 9.05.2022].
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4dziećmi. Jej ostatni, kilkunastomiesięczny wyjazd do Palestyny zakończył się w maju 
1939 roku – Stefania Wilczyńska postanowiła wrócić do Domu Sierot w Warszawie.  
W 1940 roku Dom Sierot przeniesiono na teren getta warszawskiego na ulicę 
Chłodną 33, rok później na ulicę Sienną 16/Śliską 9. Stefania Wilczyńska czynnie 
wspierała obronę stolicy, między innymi tworząc w Domu Sierot punkt ambulatoryj-
ny oraz pracownię krawiecką ORT-u63. 5 lub 6 sierpnia 1942 roku, wraz z Januszem 
Korczakiem i innymi wychowawcami Domu Sierot oraz ich podopiecznymi została 
wyprowadzona na Umschlagplatz, a stamtąd wywieziona do obozu zagłady Treblin-
ka II. Zginęła wraz z dziećmi, którymi się opiekowała.

Stefania Wilczyńska – autorka tekstów, działaczka społeczna, przyjaciółka i współ-
pracowniczka Janusza Korczaka, dla wszystkich swoich podopiecznych druga mat-
ka, później babcia. Jej działalność była dobrze znana w innych ośrodkach pracu-
jących z żydowskimi dziećmi, dlatego w drugiej połowie lat trzydziestych często 
zapraszano ją jako konsultantkę w zakresie zarządzania i organizacji placówek 
opiekuńczych. Przez dzieci zapamiętana została jako opiekunka, ktora skrupulatnie 
łączyła rutynę z czułością. Obecna była podczas głodu, wojny, smutku, śmierci. Ota-
czała troską, gdy pojawiał się płacz, żal, niezrozumienie. Ze swoimi podopiecznymi 
dziewczętami zapewne rozmawiała o sprawach intymnych – menstruacji, uczu-
ciach, relacjach, macierzyństwie. Stanowiła dla nich rodzinę, chociaż sama rodziny 
nie założyła. Oddana swojej pracy, zawsze stawiała dzieci na pierwszym miejscu, 
upewniając się, że przekazuje im wartości i zasady, które w pełni docenią z wiekiem.  
W centrum cierpienia, w czasie Zagłady starała się mimo wszystko tworzyć prze-
strzeń pełną rozumienia i spokoju64.
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Barbara Pawlak, Radosław Sykuła

ANTONINA ŻABIŃSKA

[…] o kobiecie, która w czasie wojny ze swojego domu uczyniła arkę, gdzie schro-
nienie znaleźli ludzie i zwierzęta.

Antonina Żabińska65

Antonina Żabińska (z domu Erdman) urodziła się w 1908 roku w Petersburgu. 
Dzieciństwo spędziła w Rosji, gdzie pracował jej ojciec, Antoni Erdman – inży-
nier kolejnictwa. Gdy była dzieckiem, straciła rodziców – matka zmarła na gruźlicę,  
a ojciec został zamordowany za przynależność do elity intelektualnej. Opiekę nad 
Antoniną przejęła ciotka, z którą przeniosła się do Polski. W Warszawie podjęła 
naukę języków obcych i malarstwa. Zdała na archiwistykę i pracowała w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie poznała swojego przyszłego męża – Jana 
Żabińskiego, dyrektora Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Małżeństwo do-
czekało się dwójki dzieci – syna Ryszarda, nazywanego Rysiem (ur. w 1932 roku) 
oraz córki Teresy (ur. w 1944 roku).

Żabińscy podczas II wojny światowej ukrywali Żydów w swojej willi zwanej „Do-
mem pod Zwariowaną Gwiazdą” na terenie warszawskiego ZOO. Miejsce to stało 
się schronieniem m.in. dla Magdaleny Gross czy Racheli Auerbach66. Gdy do domu 
zbliżali się niemieccy oficerowie, Antonina Żabińska grała na fortepianie fragment 
operetki Piękna Helena Jacquesa Offenbacha – był to sygnał dla domowników do 
natychmiastowego ukrycia się w piwnicy. Na znak opuszczenia willi przez Niemców 
Żabińska grała utwory Fryderyka Chopina. Niekiedy jako schronienia używano pu-
stych klatek po zwierzętach, które zostały zabite w pierwszych dniach okupacji przez 
hitlerowców. Na terenie ZOO znajdowały się także wejścia do kanałów służących 
jako droga ucieczki. Antonina Żabińska należała do „Żegoty”67. W 1965 roku wraz 
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Tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata przyznawany jest od 1963 roku przez Instytut Yad Vashem w 
Jerozolimie osobom, które działały na rzecz ratowania Żydów podczas Zagłady. zob. https://sprawiedliwi.org.
pl/pl/o-sprawiedliwych/instytut-yad-vashem/kryteria-yad-vashem [data dostępu: 16.05.2022].

Zabinski Foundation, Pamięć i uznanie, https://zabinskifoundation.com/pl/pamiec-i-uznanie, [data dostępu: 
12.04.2022].
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69

z mężem otrzymała tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata68. W 1980 roku 
małżeństwo Żabińskich pośmiertnie odznaczono Krzyżami Komandorskimi Orde-
ru Odrodzenia Polski69 – jest to drugie pod względem starszeństwa odznaczenie 
cywilne, zaraz po Orderze Orła Białego.

Antonina Żabińska zajmowała się odrzuconymi przez matki zwierzęcymi noworod-
kami, a związane z nimi historie przenosiła do swoich książek. Była również pisar-
ką. W 1968 roku ukazał się zbiór jej wspomnień Ludzie i zwierzęta – świadectwo 
przeżyć wojennych, codziennego życia w willi wraz z jej licznymi mieszkańcami. 
Żabińska w poruszający sposób przedstawiła okupacyjne historie dewastacji war-
szawskiego ogrodu zoologicznego, jego odbudowy i przywrócenia w nim życia, który 
to proces trwał wiele lat. Ich dom pozostawał schronieniem dla ludzi, a także wielu 
zwierząt. Antonina Żabińska jest dla mnie symbolem nadzwyczajnej odwagi i po-
święcenia, połączonego z wrażliwością i opiekuńczością. Jej postać jest przykładem 
zaangażowania społecznego. Posiadała wyjątkową intuicję oraz wrażliwość wzglę-
dem zwierząt i ludzi.
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